ผาแดงอินดัสทรี การฟนตัวของระบบทุนนิยมแหงรัฐ1
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ในที่สุด ผาแดงอินดัสทรีกส็ ามารถฟนฝาปญหาอุปสรรคสําคัญอีกปญหาหนึ่ง
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด ทําพิธวี างศิลาฤกษโรงถลุงแรสังกะสี ณ อําเภอ
เมือง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2525 โดยมีพลเอกเปรม ติณสูลานนทเปนประธาน
โรงงานถลุงแรสังกะสีดังกลาวนี้มีกําลังการผลิต 60,000 ตันตอป โดยอาศัยสินแร
สังกะสีจากแหลงแรภูเขาผาแดง อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
การกอสรางโรงถลุงแรสังกะสีไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ
การทํ าเหมืองแรสังกะสีไดรับสัมปทานจากกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรมถูกตอง
ตามกฎหมายทุกประการ
แตผาแดงอินดัสทรีก็ยังมีปญหา
จากนิวเจอรซียซิงคมาสูผาแดงอินดัสทรี
แหลงแรสังกะสี ณ ภูเขาผาแดงถูกคนพบมาตั้งแต 2499 และตอมาบริษัท Watts,
Griffis and McQuat แหงประเทศคานาดา ซึ่งไดรับมอบใหสํารวจแหลงแรรายงานวา ปริมาณแร
สังกะสีในบริเวณดังกลาวนี้มีมากพอที่จะประกอบการในเชิงพาณิชยได
ความสนใจที่จะขุดแรสังกะสีจากภูเขาผาแดงเพื่อนํามาใชประโยชนเริ่มมีขึ้นเพียง
เมือ่ ไมถึงสิบปที่ผานมานี้เอง
เริ่มดวยบริษัท นิวเจอรซียซิงค จํากัด แหงสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนบริษัทที่ผลิต
สังกะสีทใี่ หญทสี่ ดุ บริษทั หนึ่งในโลก แสดงความสนใจ ถึงกับเขามาสํารวจลูทางการลงทุน และ
เกือบทีจ่ ะตัดสินใจทุมเงินลงทุนในโครงการนี้
แตแลวนิวเจอรซียซิงคก็ตองถอนตัวออกไป เนื่องจากประสบปญหาการเงิน
ในขณะที่นิวเจอรซียซิงค ถอนตัวออกไป ก็มีการชักนํ ากลุมบริษัทวาชินแหง
เกาหลีใตใหเขามาแทนที่
การณเกือบลงเอยดวยดี แตแลวกลุมบริษัทวาชินก็ตองถอนตัวตามนิวเจอรซีย
ซิงคอกี เนื่องจากมีปญหาทางการเงินเชนกัน
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หมายเหตุ

ตีพิมพครั้งแรกในนิตยสาร มติชนสุดสัปดาห ฉบับวันที่ 29 สิงหาคม – 4 กันยายน 2525
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ความลมเหลวถึงสองคราดังกลาวนี้ ทําใหรัฐบาลตองเสียหนาเปนอันมาก รัฐบาล
พลเอกเปรม ติณสูลานนทจึงใชความพยายามทั้งปวงในการผลักดันใหโครงการ 3,000 ลานบาทนี้
คลอดใหได หลังจากที่ตองแทงมาถึงสองครั้ง ในดานหนึ่งอาจเปนเพราะเชื่อวา หากโครงการนี้
ประสบความสําเร็จ จะชวยชูเชิดบรรยากาศการลงทุนที่กําลังซบเซาใหดีขึ้นได แตในอีกดานหนึ่ง
ก็เปนการแสดงฝมือของรัฐบาลปจจุบันในเรื่องที่รัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทนเคยลมเหลว
มากอน
นีเ่ องจึงเปนที่มาของผาแดงอินดัสทรี
ใครเปนใครในผาแดงอินดัสทรี
เปนที่ทราบกันดีวา ผูที่ไดรับมอบหมายใหเปนหมอทํ าคลอดโครงการโรงถลุง
สังกะสีคือ นายไกรศรี จาติกวณิช ผูอ านวยการสํ
ํ
านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
และดวยความพยายามอยางยิ่งยวด ในที่สุดก็สามารถชักนําใหธนาคารพาณิชยตางๆมารวมลงทุน
ดวยได
แตกวาที่จะกอตั้งบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํ ากัดไดก็ตองเสียเวลาเจรจากัน
หลายยก
ทั้งนี้เปนที่ทราบกันดีวา นายทุนไทยเองไมสูสนใจที่จะลงทุนในโครงการนี้นัก
เนือ่ งจากจํานวนทุนที่ตองใชสูง ระยะ ‘ตั้งไข’ ของกิจการยาวนาน และอัตราผลตอบแทนที่คาดวา
จะไดรับไมจูงใจเทาที่ควร
แตเนื่องจากรัฐบาลทั้งบีบทั้งคั้น ประกอบกับการพบกันครึ่งทาง โดยยอมรับ
เงื่อนไขของฝายธนาคารพาณิชยไทยในบางเรื่อง และเงื่อนไขขอหนึ่งก็คือ เมื่อผาแดงอินดัสทรี
มีกาไร
ํ จะตองนํากําไรสวนหนึ่งไปฝากไวกับธนาคารพาณิชยที่เปนผูถือหุน ในที่สุดผาแดงอินดัสทรี
ก็ถือกําเนิดขึ้น
ดวยเหตุนี้เอง จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่นายไกรศรี จาติกวณิช ไดรับแตงตั้ง
เปนประธานกรรมการบริษัทนี้
เมือ่ พิจารณาลักษณะความเปนเจาของในผาแดงอินดัสทรี เราจะเห็นไดวา บริษัท
นีป้ ระกอบดวยผูถ อื หุน 3 ฝาย คือ รัฐบาลไทย นักลงทุนไทย และนักลงทุนชาวตางประเทศ ซึ่งมี
ขอนาสังเกตอยางนอย 2 ประการ กลาวคือ
ประการแรก จํานวนหุน ทีถ่ อื โดยชาวตางประเทศคิดเปนรอยละ 30 ของจํานวน
เรือนหุน 800 ลานบาท ทั้งนี้ผูถือหุนเปนกลุมบริษัทเบลเยีย่ ม อยางไรก็ตาม หากรวมหุนที่ถือ
โดยกลุมบริษัทมิตซุยในประเทศไทยอีก 2% จํานวนหุนที่ถือโดยชาวตางประเทศจะมีถึง 32%
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ประการที่สอง แมวาผาแดงอินดัสทรีจะมีลักษณะเปนวิสาหกิจเอกชน แตก็มี
ขอนาสังเกตวา จํานวนหุนที่ถือโดยรัฐบาลไทยอยูในอัตราสวนคอนขางสูง แมวากระทรวงการคลัง
จะถือหุน เพียงรอยละ 20 ของจํานวนหุนรวม แตโดยที่ธนาคาร กรุงไทย จํากัด ซึ่งถือหุนในบริษัทนี้
ถึง 13% เปนรัฐวิสาหกิจ และรัฐบาลก็มีสวนเปนเจาของในบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย ซึ่งก็ถือหุนในผาแดงอินดัสทรี 10% ดวย ดังนี้ เราอาจกลาวไดวา รัฐบาลไทยมีสวนเปน
เจาของผาแดงอินดัสทรีไมนอยกวา 33% ของจํานวนหุนรวม
ผาแดงยังมีปญหา
แมวารัฐบาลจะลงทุนลงแรงผลักดันผาแดงอินดัสทรี จนถึงขั้นกระโดดลงมาเปน
ผูถ อื หุนเสียเอง แตกระนั้นก็ตาม ผาแดงอินดัสทรีก็ยังมีปญหา
ปญหามิไดอยูท กี่ ารขาดแคลนทุน เพราะเงินทุนหาไดอยางเพียงพอแลว มิหนําซํ้า
ยังมีแหลงเงินกูโ ดยพรอมสรรพ โดยธนาคาร กรุงไทย จํากัด ธนาคาร กรุงเทพฯ จํากัด และธนาคาร
ในสมาคมธนาคารไทยทั้งหมด รวมกันคํ้าประกัน
ปญหามิไดอยูที่เรื่องเทคโนโลยี เพราะกลุมบริษัทเบลเยี่ยมซึ่งรวมถือหุนเปน
ผูช ํานาญการเรื่องนี้
ป ญ หามิ ไ ด อ ยู  ที่ สั ม ปทานในการขุ ด แร สั ง กะสี เพราะได รั บ สั ม ปทานจาก
กรมทรัพยากรธรณีเรียบรอยแลว
แตกรมปาไมกลับเปนปญหาของผาแดงอินดัสทรี
แหลงขาวที่เชื่อถือไดกลาววา แมวาผาแดงอินดัสทรีจะไดรับสัมปทานในการทํา
เหมืองแรสงั กะสี และขณะนี้กําลังกอสรางโรงงานถลุงสังกะสีก็ตาม แตในการไดมาซึ่งสินแรสังกะสี
นัน้ จําเปนตองถางปาไปสูแหลงแรดังกลาวนี้
แตผาแดงอินดัสทรีมิไดรับสัมปทานในการตัดปา
สัมปทานในการขุดแรที่มีอยูจึงเกือบไมมีความหมาย
ขาวดังกลาวนี้กอใหเกิดเสียงวิพากษวิจารณกันมากวา แมวารัฐบาลจะลงทุนถึง
ขนาดกระโดดลงมาเปนผูถือหุนรายใหญรายหนึ่ง แตผาแดงอินดัสทรีก็ยังมีปญหาและอุปสรรค
ถึงปานนี้
หากรัฐบาลมิไดรวมถือหุนเลย ปญหาและอุปสรรคคงจะมีมากกวานี้เปนทวีคูณ
แตในที่สุด ผาแดงอินดัสทรีก็ไดรับสัมปทานในการตัดปา
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สามประสาน การฟนตัวของระบบทุนนิยมแหงรัฐ
กรณีที่เกิดขึ้นแกผาแดงอินดัสทรีกอใหเกิดกระแสความคิดวา ในการลงทุนใน
โครงการขนาดใหญ ดังเชนโครงการถลุงสังกะสีนี้ จําเปนตองมีการลงทุนลงแรงรวมกันในลักษณะ
สามประสาน กลาวคือ
ประสานที่หนึ่ง รัฐบาลตองเขารวมถือหุน เพื่อเปนหลักประกันวา รัฐบาลจะชวย
เกื้อกูลใหการดํ าเนินโครงการปลอดพนจากความไรประสิทธิภาพของระบบราชการ และเพื่อ
เปนหลักประกันวา รัฐบาลจะกําหนดนโยบายในทางซึ่งไมขัดขวางการดําเนินกิจการของโครงการ
ทีต่ อ งใชทุนนับพันลานนี้
ประสานที่สอง นายทุนทองถิน่ จะตองเขารวมลงทุน เพื่อใหมีการระดมทุนภายใน
ประเทศมาใชประโยชน และเพื่อใหผูประกอบการทองถิ่นไดแสดงความสามารถ
ประการที่สาม นายทุนตางชาติตอ งชักจูงเขามารวมลงทุน ทั้งนี้ไมเพียงแตจะหวัง
ประโยชนจากการระดมทุนจากแหลงภายนอกประเทศเทานั้น หากทวายังหวังที่จะไดรับการ
ถายทอดเทคโนโลยีอีกดวย
เปนทีค่ าดหมายกันวา โครงการลงทุนขนาดใหญทางดานชายฝงทะเลตะวันออก
ซึ่งจะเริ่มตนในชวงแหงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) คงจะถือ
หลักสามประการดังกลาวขางตนนี้
และแล วระบบเศรษฐกิจ ไทยก็ค งจะกลับไปสูยุคของระบบทุนนิยมแหงรัฐอีก
ครั้งหนึ่ง
ทุนนิยมแหงรัฐ 2475-2500 ประวัติศาสตรแหงความฉอฉล
กํ าเนิ ด แห ง ระบบทุ น นิ ย มแห ง รั ฐ ในระบบเศรษฐกิ จ ไทยเริ่ ม ต น ขึ้ น ภายหลั ง
การเปลีย่ นแปลงทางการเมืองเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475
ทั้งนี้ปรากฏวา คณะราษฎรไดประกาศหลักเอกราชทางเศรษฐกิจเปนหลักการ
ขอหนึ่งในหลัก 6 ประการ อันเปนนโยบายหลัก แตการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมยัง
ไมปรากฏเดนชัดในระหวางป 2475-2481 เนื่องจากมีปญหาความขัดแยงทั้งระหวางคณะราษฎร
กับสถาบันพระมหากษัตริย และภายในคณะราษฎรเอง
จวบจนกระทัง่ จอมพล ป. พิบูลสงครามยึดกุมอํานาจรัฐไดในป 2481 กระบวนการ
สถาปนาระบบทุนนิยมแหงรัฐจึงปรากฏตัวขึ้นในระบบเศรษฐกิจไทย และปรากฏอยางชัดเจนยิ่ง
ในชวงระหวางป 2490-2500
ระบบทุนนิยมแหงรัฐที่เกิดขึ้นในชวงนี้มีลักษณะอยู 2 ดาน ในดานหนึ่งนั้น
รั ฐ บาลชูน โยบายเศรษฐกิ จ ชาติ นิ ย ม โดยสง เสริมใหคนไทยประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
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และขจัดอิทธิพลทางเศรษฐกิจของชาวตางประเทศ และในอีกดานหนึ่ง รัฐบาลเขาไปประกอบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเองโดยตรง จนเปนเหตุใหจํานวนรัฐวิสาหกิจตางๆผุดขึ้นเปนอันมาก
อยางไรก็ตาม มีประจักษพยานขอเท็จจริงเปนจํานวนมากที่ชี้ใหเห็นวา พื้นฐาน
ของการสถาปนาระบบทุนนิยมแหงรัฐมิไดเกิดจากความรักชาติอยางบริสุทธิ์ใจ หากแตเกิดจาก
ความตองการสรางฐานอํ านาจทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ปรากฏวา ในขณะที่ผูมีอํ านาจปกครอง
ชูนโยบายเศรษฐกิจแบบชาตินิยม แตในขณะเดียวกันกลับสมคบกับนายทุนชาวจีนในการหา
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
ระบบหุนลมเริ่มตั้งไข และเจริญเติบโตอยางรวดเร็วในยุคนี้
การใชอํ านาจการเมืองการปกครองในการแสวงหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
เกิดขึน้ อยางแพรหลายในยุคนี้อีกเชนกัน
ภายหลังการรัฐประหารในป 2500 ระบบทุนนิยมแหงรัฐเริ่มสลายตัว ทั้งนี้
เนื่ อ งจากระบบทุ น นิ ย มแห ง รั ฐ เป น ระบบที่ ไ ม เ กื้ อ กู ล ต อ การขยายตั ว ของระบบทุ น นิ ย มโลก
ธนาคารโลกเองถึงกับออกปากวิพากษวิจารณนโยบายดังกลาวนี้ และสามารถผลักดันใหรัฐบาล
ไทยเปลี่ ย นแปลงนโยบายไปในทางส ง เสริ ม บทบาทของภาคเอกชนในการประกอบกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ โดยลดบทบาทโดยตรงของภาครัฐบาลลง
ระบบทุนนิยมแหงรัฐยุคใหม
ไมมีขอสงสัยเลยวา การนํ าหลักสามประสานดังที่กลาวขางตนนี้มาใชในการ
สงเสริมโครงการลงทุนขนาดใหญ จะมีผลในการฟนฟูระบบทุนนิยมแหงรัฐอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้
เพราะเหตุวา หลักการดังกลาวนี้ยอมทํ าใหรัฐบาลตองมีบทบาทในการลงทุนในกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจโดยตรงเพิ่มขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบระบบทุนนิยมแหงรัฐยุคใหมกับระบบที่เปนอยูในชวงระหวางป
2475-2500 มีขอ พึงพิจารณาอยางนอย 3 ประการ กลาวคือ
ประการแรก การสถาปนาระบบทุนนิยมแหงรัฐในระหวางป 2475-2500 อาศัย
การชูนโยบายเศรษฐกิจแบบชาตินิยม ซึ่งโดยพื้นฐานแลวไมเกื้อกูลตอการจําเริญเติบโตของระบบ
ทุนนิยมโลก จึงตองประสบกับการตอตานจากกลุมประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ แตระบบ
ทุ น นิ ย มแห ง รั ฐ ยุ ค ใหม ซึ่ ง มี สั ญ ญาณว า จะเกิ ด ขึ้ น นี้ ไม เ พี ย งแต จ ะมิ ไ ด ชู ธ งลั ท ธิ ช าติ นิ ย ม
ทางเศรษฐกิจเทานัน้ หากทวายังเชื้อเชิญใหชาวตางประเทศเขามารวมลงทุนอีกดวย
ประการที่สอง ภายใตระบบทุนนิยมแหงรัฐยุคเกา (2475-2500) การสมคบกัน
ในการแสวงหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจระหวางกลุมพอคานายทุนกับกลุมขาราชการและ
ผูมีอํานาจทางการเมือง ไมเพียงแตจะไรจรรยาแหงวิชาชีพเทานั้น หากทวายังอาศัยวิธีการซึ่งหา
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ความชอบธรรมทางกฎหมายมิไดอีกดวย แตในระบบทุนนิยมแหงรัฐยุคใหม การหาผลประโยชน
รวมกันดังกลาวนี้กลับเปนนโยบายของรัฐบาลโดยเปดเผย
ประการที่ ส าม ระบบทุ น นิ ย มแห ง รั ฐ ทั้ ง ยุ ค เก า และยุ ค ใหม ต า งเกื้ อ กู ล
ผลประโยชนของขุนนางหรือขาราชการ ในระบบทุนนิยมแหงรัฐยุคเกา (2475-2500) กลุม
ขาราชการทีไ่ ดรับผลประโยชนจากระบบดังกลาวนี้ก็คือ กลุมขาราชการทหารที่ยึดกุมอํานาจรัฐได
แตในยุคใหมนี้ผลประโยชนไดกระจายสูขาราชการพลเรือนมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งภายหลัง
การเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ งในเดื อ นตุ ล าคม 2516 มี ก ารปฏิ รู ป ระบบการจั ด องค ก าร
รัฐวิสาหกิจตางๆ โดยรัฐวิสาหกิจที่มีธุรกิจการพาณิชยและธุรกิจอุตสาหกรรมจํานวนมาก ถูกโอน
ไปสังกัดกระทรวงการคลัง ดวยเหตุนี้เอง เมื่อกระทรวงการคลังเขาไปถือหุนในนามของรัฐบาล
ในรัฐวิสาหกิจใด กระทรวงการคลังมักจะสงขาราชการชั้นผูใหญเขาไปนั่งเปนกรรมการหรือเขาไป
มีบทบาทในการบริหาร ซึ่งยอมไดรับผลประโยชนทางการเงินและความมีหนามีตาในสังคม
บทบาทของภาครัฐบาล พรมแดนที่ตองกําหนด
อยางไรก็ตาม กอนที่หลักสามประสานจะขยายตัวตอไป เราจะตองหาคําตอบ
ของคําถามอยางนอย 2 ขอ กลาวคือ
คําถามพื้นฐานขอที่หนึ่ง รัฐบาลควรจะเขาไปมีบทบาทในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ประเภทใด สินคาและบริการประเภทใดบางที่รัฐบาลควรจะเปนผูผลิตโดยตรง และเปนการสมควร
เพียงใดที่รัฐบาลจะเขาไปเปนผูผลิตสินคาเอกชน
คํ าถามพื้นฐานขอที่สอง หากวิสาหกิจที่รัฐบาลเขาไปถือหุนตามปรัชญาของ
หลักสามประสานเกิดขาดทุน ใครจะเปนผูรับผิดชอบ และจะมีหลักประกันอะไรบางที่จะไมทําให
วิสาหกิจเหลานี้กลายเปนรัฐวิสาหกิจในอนาคต
ในกรณีของผาแดงอินดัสทรีนนั้ ความเปนมาของเหตุการณบงชี้ใหเห็นโดยชัดเจน
วา หากปลอยใหกลไกราคาทํางานของมันเอง การลงทุนในโครงการนี้จะไมเกิดขึ้น เพราะเอกชน
ประเมินผลตอบแทนที่คาดวาจะไดแลว ไมแนใจวาจะคุมคา แตการที่รัฐบาลกระโดดลงมาเปน
ผูถือหุนรายใหญเชนนี้ ยอมสรางความอุนใจแกผูรวมลงทุนทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศมาก
ยิ่งขึ้น เพราะอยางนอยที่สุด หากมีอุปสรรคในการดําเนินงานอันเกิดจากระเบียบหรือนโยบาย
ของทางราชการ หนทางแหงการแกไขระเบียบหรือนโยบายดังกลาวนี้ ยอมสะดวกกวาในกรณีที่
รัฐบาลมิไดรวมถือหุน
จากการประมวลเหตุผลและขอเท็จจริงตางๆ เราไมสามารถสรุปเปนอยางอื่นได
นอกเสียจากวา การที่รัฐบาลพยายามผลักดันโครงการผาแดงอินดัสทรี จนถึงกับรวมเปนผูถือหุน
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รายใหญเสียเองเชนนี้ ก็เพียงเพราะตองการสรางบรรยากาศการลงทุนเทานั้น แตการตัดสินใจ
ดังกลาวนี้ไดสรางขอกังขาตางๆมากมาย กลาวคือ
ประการแรก ดังเปนทีท่ ราบกันดีวา สังกะสีเปนสินคาเอกชน หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง
ก็คือ เปนสินคาที่เอกชนสามารถทํ าการผลิตได โดยที่รัฐบาลไมจําตองเขาไปรวมทําการผลิต
การที่รัฐบาลเริ่มกาวลํ้าเขาไปมีบทบาทในการผลิตสินคาเอกชนมากขึ้น โดยยึดหลักสามประสาน
ดังที่กลาวขางตนนี้ ทํ าใหพรมแดนแหงบทบาทของรัฐบาลเริ่มเลอะเลือน และกํ าลังหมุนเข็ม
นาฬิกาไปสูยุค 2475-2500
ประการที่สอง ดังเปนที่ทราบกันดีวา รัฐวิสาหกิจที่ผลิตสินคาเอกชนที่มีอยู
ในปจจุบันลวนแลวแตมีประสิทธิภาพการผลิตตํ่ากวาวิสาหกิจเอกชน แมในรูปแบบการประกอบ
การใหมนี้ รัฐบาลจะเปนเพียงผูถือหุนรายใหญรายหนึ่งเทานั้น โดยที่มีตัวแทนของรัฐบาลเขาไป
ควบคุมนโยบายและดูแลการดํ าเนินงาน แตปญหาก็ยังมีอยูวา ตัวแทนของรัฐบาลดังกลาวนี้
ถึงจะมีความรูสึกรักชาติมากมายเพียงใด แตความสํ านึกในความเปนเจาของมิไดมีมากเทา
ผูถือหุนเอกชน ดังนั้น จึงไมมีหลักประกันวา ตัวแทนของรัฐบาลจะดูแลรักษาผลประโยชนของ
รัฐบาลอยางเต็มที่ ความขอนี้เห็นไดจากสภาพการณที่เปนอยูในรัฐวิสาหกิจโดยทั่วไป
ประการที่สาม การที่รัฐบาลเขาไปถือหุนในวิสาหกิจที่ผลิตสินคาเอกชน ยอม
ทําใหความเปนกลางของรัฐบาลในการกําหนดนโยบายหมดสิ้นไป กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ในยามที่
ผลประโยชนของวิสาหกิจที่รัฐบาลรวมถือหุน ขัดกับผลประโยชนของสังคมโดยสวนรวม รัฐบาล
จะเลือกดํ าเนินการอยางไร ตัวอยางจากกรณีของผาแดงอินดัสทรีก็คือ การขุดแรของบริษัท
ดังกลาวนี้ จะกระทําไดอยางเต็มที่ ก็ตอเมื่อมีการโคนปา ซึ่งมีผลเสียตอสภาพแวดลอมและ
ตอสังคมโดยสวนรวม แตการที่รัฐบาลรวมถือหุนในบริษัทนี้ ยอมทําใหคาดการณไดวา ในที่สุดแลว
รัฐบาลตองอนุมัติใหมีการโคนปาได
ประชาชนคนไทยตองขมขื่นกับประวัติศาสตรแหงความฉอฉลในระบบทุนนิยม
แหงรัฐมาแลว หลายคนคงไมอยากใหพลิกกลับไปสูประวัติศาสตรหนาเดิมอีก
ราชการตองสูญเสียเงินนับรอยลานในกรณีของบริษทั สงเสริมเศรษฐกิจแหงชาติ
จํากัด ซึง่ เกิดขึน้ ในปลายยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม
ราชการตองสูญเสียเงินนับรอยลานอีกเชนกันในกรณีของบริษัท ปุยเคมี จํากัด
ซึง่ เกิดขึ้นในยุครัฐบาลถนอม-ประภาส
สิ่ ง ที่ ร าชการต อ งสู ญเสีย เหลา นี้ม าจากเลือดเนื้อและหยาดเหยื่อแรงงานของ
ประชาชนทั่วทั้งประเทศ แตมีพอคาและขาราชการบางคนไดรับประโยชนจากความสูญเสียของ
สังคมดังกลาวนี้
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บัดนี้ เราตองจับตาดูวา ผาแดงอินดัสทรีจะเจริญรอยตามบริษัท สงเสริม
เศรษฐกิจแหงชาติ จํากัด และบริษัทปุยเคมี จํากัด หรือไม
รายนามผูถือหุนบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด
ผูถือหุน

อัตราสวนรอยละของจํานวนหุนรวม

กระทรวงการคลัง

20

บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

10

ธนาคาร กรุงไทย จํากัด

13

ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด

7

บริษัท ชิโน-ไทย จํากัด

4

สมาคมธนาคารไทย

10

กลุมบริษัทมิตซุยในประเทศไทย

2

บริษัท มิตรสยาม จํากัด

1

บริษัท ไทยแลนดไอออนเวิรคส จํากัด

1

บริษัท สังกะสีไทย จํากัด

2

รวมผูถือหุนฝายไทย

70

ผูถือหุนฝายเบลเยี่ยม

30

รวม

100

